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Informacja o zapytaniu Wykonawcy 

Wyjaśnienia zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Kontroli 

Skarbowej w Rzeszowie, znak sprawy: UKS 1891/DO/2411/7/10 

 

 

W nawiązaniu do otrzymanego pisma od jednego z Wykonawców, dotyczącego pytań do 

warunków niniejszego postępowania, Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie odpowiada: 

Pytanie nr 1: 

„Wykonawca informuje, że opłata za jedna kartę paliwową wynosi 10 PLN netto, przy czym 

karta z nadrukiem Państwa logo wynosiłaby 30 PLN netto, czy zamawiający wyraża zgodę na 

opłaty za karty” 

Odpowiedź: 

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie wyraża zgodę na opłatę za wykonanie karty paliwowej 

w wysokości 10 PLN netto. Nie przewiduje się kart z logo tutejszego Urzędu. 

Pytanie nr 2: 

„W odniesieniu do opisu warunków udziału w postępowaniu, informujemy że 90% stacji 

wykonawcy w kraju, działa w systemie całodobowym, pozostałe stacje paliw pracują głównie w 

godz. 6.00-22.00, a w niedzielę i święta w większości 7.00-17.00, - czy zamawiający akceptuje 

taką sytuację?” 

Odpowiedź: 

Urząd Kontroli Skarbowej ustala, że wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, wykaże tylko te stacje, który pracują w systemie całodobowym. Fakt posiadania 

między innymi stacji paliwowych pracujących w godzinach oznaczonych nie będzie 

dyskwalifikował wykonawcy. 

Pytanie nr 3: 

„W przypadku kart paliwowych, stan licznika jest dokumentowany wyłącznie w przypadku kiedy 

zostanie podany przez osobę dokonującą transakcji bezgotówkowego tankowania paliwa przy 

użyciu karty paliwowej w momencie dokonywania tejże transakcji i zapisu jej przez Terminal na 

stacji paliw i pojawia się jako informacja wyłącznie na elektronicznym zrzucie transakcji, nie ma 

uwzględnienia danych na załączniku do faktury – czy zamawiający akceptuje taką sytuację?” 

Odpowiedź: 
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Urząd Kontroli Skarbowej zaakceptuje taką sytuację pod warunkiem, że elektroniczny zrzut 

transakcji, w którym będzie mowa o stanie licznika tankowanego pojazdu, trafi do tutejszego 

Urzędu w formie elektronicznej dla każdego okresu rozliczeniowego, jako uzupełnienie faktury. 

Pytanie nr 4: 

„Czy zamawiający przewiduje modyfikacje zapisów umowy w zakresie: 

 par. 2 ust. 2 – informujemy, że w przypadku kart paliwowych transakcje są dokonywane po 

cenach z danego dnia z danej stacji paliw, gdzie miało miejsce dokonanie transakcji 

bezgotówkowej zakupu paliwa przy użyciu kart paliwowych (zatem obowiązują ceny brutto, 

a nie ceny netto jak zostało to ujęte w projekcie umowy), czy zamawiający może 

doprecyzować ten zapis? 

 par. 3 ust. 2 – czy zamawiający może zaakceptować termin płatności liczony od wystawienia 

faktury VAT – 14 dni od daty wystawienia faktury VAT?” 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia: 

 pkt 9 ust. 2 ppkt 8 specyfikacji otrzymuje nowe brzmienie: „Wykaz stacji paliwowych 

czynnych całodobowo honorujących karty paliwowe na terenie województwa 

podkarpackiego, przy czym wymaga się aby stacje znajdowały się między innymi na terenie 

miasta Rzeszowa, Przemyśla i Jasła,” 

 pkt 9 ust. 2 ppkt 9 specyfikacji otrzymuje nowe brzmienie: „Wykaz stacji paliwowych 

czynnych całodobowo na terenie całego kraju.” 

 par. 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „XYZ zobowiązuje się w trakcie trwania umowy w 

celu rozliczania transakcji bezgotówkowych, stosować ceny brutto z danej stacji z danego 

dnia w którym nastąpiła transakcja bezgotówkowa za pomocą karty paliwowej.” 

 par. 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Płatność należności z tytułu transakcji 

bezgotówkowych dokonywane będą przez Flotę w formie przelewu, w terminie 14 dni od 

daty wystawienia faktury VAT.”  

 

 

 

 

 

 


